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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

26 september 2017 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

De heer J. Th. Kröger 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), S. Elavarasan (CDA), 

J.A.M. Klaver (CDA), P.H.M. Huits (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), J.J. Heddes (PvdA),  

J.W. Janssen-de Koning (PvdA), M.A.J. Moussault (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA),  

V.C. van Vuuren (PvdA), R.A.J. Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek (VVD),  

C.E. Ackerman (VVD), W.M. van de Sande (VVD), J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS), 

P. Taams (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP),  

F. Teerink (Duurzaam Schagen), J.F. Bas (D66), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen),  

A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen)  

M.J.P. van Kampen-Nouwen (voorzitter) 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.S.C. van Dijk (PvdA), 

B. Blonk (PvdA). 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

 Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt de heer De 

Ruiter als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

 De heer F. Berkhout spreekt in namens B-Four Agro m.b.t. agendapunt 22 “Vaststellen 

bestemmingsplan B-Four Agro”. 

  

 De heer J. Noot spreekt in namens GreenPort NHN m.b.t. agendapunt 22 “Vaststellen 

bestemmingsplan B-Four Agro”. 

 

 Mevrouw G. van den Berg spreekt in m.b.t. agendapunt 23 “Inzet overschot sociaal 

domein 2016 en extra middelen sociaal domein meicirculaire 2017” 

  

4. Vragenuur raadsleden 

 De beantwoording van de vragen van JESS zijn vanmorgen rondgestuurd en 

toegevoegd aan de agenda. De vragen zijn voldoende beantwoord. 

  

5. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

-  Amendement VVD “Ambitieplan verkeer in Schagen”, behorende bij 

agendapunt 21 

- Amendement JESS en Seniorenpartij Schagen “Ambitieplan Verkeer in 

Schagen”, behorende bij agendapunt 21 

- Amendement VVD “Besteding overschot sociaal domein 2016”, behorende bij 

agendapunt 23 

- Amendement SP “Ouderen en kindpakket/inzet overschot sociaal domein 2016 

en extra middelen sociaal domein meicirculaire 2017, behorende bij 

agendapunten 23 en 25 

- Amendement JESS “Urban Data Center”, behorende bij agendapunt 23 
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- Motie van D66 “Financiering activiteiten kinderen vanaf groep 3 basisscholen”, 

behorende bij agendapunt 23 

 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA en Wens4U “Weidevogels” 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA “Landelijke coördinator 

aanstellen voor “Open Bedden” 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA “Gemeentelijke financiële 

steun aan Rijksdeel St. Maarten” 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van Wens4U “Eenzaamheid 

doorbreken” 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van Wens4U en PvdA “Compensatie 

snippergroen project” 

 - Motie Seniorenpartij Schagen “Behoud goed openbaar vervoer” 

 - Motie SP en Jess “Behoud buslijnen” 

 - Motie PvdA en Wens4U “Herstel Vlotbruggen” 

 

7. Vaststellen agenda 

 Door de heer Van de Beek wordt voorgesteld om agendapunt 17 na agendapunt 23 als 

bespreekstuk behandelen. De raad stemt in met deze wijziging. De agenda wordt met 

inachtneming van de wijziging vastgesteld. 

 

8a. Besluitenlijsten raadsvergaderingen 27 juni en 4 juli 2017 

 De besluitenlijst van 27 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 De besluitenlijst van 4 juli 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

 Geen opmerkingen. 

 

9a. Ingekomen post 

Er worden geen brieven doorgestuurd naar de commissies. 

   

9b. Artikel 41 vragen 

 Sprekers: de heer Takes 

 

 Afgesproken is dat de Artikel 41 vragen over de HVC geagendeerd worden in de 

commissie Ruimte van 17 oktober 2017. De heer Takes zal zijn vragen/opmerkingen 

aanleveren bij de griffie. 

 

Hamerstukken 

 

10. Vaststellen bestemmingsplan "Burgerbrug - Grote Sloot 121" 

11. Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug 

12. Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug 

13. Vaststellen bestemmingsplan “Herbestemming woningbouwlocaties 2e tranche” 

14. Voorbereidingsbesluit perceel Abbestederweg 6 Callantsoog 

15. Voorbereidingsbesluit perceel Wengeweg 2-2a in Warmenhuizen 

16. Aanpassing statuten Regius College 

18. Voortgangsrapportage grondexploitaties 2017-2018 

 

19. Afrekening fractievergoedingen 2016 

 

20. Verlenging waarneming mevrouw V.C. van Vuuren 

Agendapunten 10 t/m 16 en 18 t/m 20 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten. 
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Bespreekstukken 

21. Ambitieplan Verkeer in Schagen 

 Sprekers in de eerste termijn: Bredewold, Van Vuuren, Komen, Bas, Marees, De Ruiter, 

Teerink, Schouten, Klaver. 

 Wethouder Van der Veek reageert n.a.v. de sprekers in de eerste termijn. 

 Sprekers in de tweede termijn: Schouten, Teerink, De Ruiter, Marees, Bas, Komen, Van 

Vuuren, Klaver. 

  De voorzitter brengt het amendement van de VVD in stemming. Het amendement wordt 

met 5 stemmen voor (VVD) en 24 stemmen tegen verworpen. 

 De voorzitter brengt het amendement van JESS en de Seniorenpartij Schagen in 

stemming. Het amendement wordt met 13 stemmen voor (VVD, JESS, Duurzaam 

Schagen, Seniorenpartij Schagen en SP) en 16 stemmen tegen verworpen. 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. Het raadsvoorstel wordt met 13 

stemmen tegen (VVD, JESS, Duurzaam Schagen, Seniorenpartij Schagen en SP) en 16 

stemmen voor aangenomen. 

22. Vaststellen bestemmingplan B-Four Agro aan de Heemtweg 5 te Warmenhuizen 

 Sprekers in de eerste termijn: Lensink, Teerink, De Ruiter, Van de Beek, Komen, Bas, 

Schrijver, Bredewold. 

 Wethouder Beemsterboer reageert n.a.v. de sprekers. Hij zegt toe met toetsingskader te 

komen voor een tweede bedrijfswoning.  

Tevens zegt hij toe een inventarisatie te maken van bedrijven met uitbreidingsbehoefte 

voor innovatie boven de 2ha in het buitengebied. 

 Sprekers in de tweede termijn: Schrijver 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. Het raadsvoorstel wordt met 5 

stemmen tegen (Duurzaam Schagen en PvdA (m.u.v. dhr. Moussault)) 24 stemmen voor 

aangenomen.  

23. Inzet overschot sociaal domein 2016 en extra middelen sociaal domein meicirculaire 

2017 

Sprekers in de eerste termijn: Janssen, Bredewold, Bas, Komen, Van de Sande, Puttenaar, 

Lensink, Mulder, Teerink. 

 Wethouder Blonk reageert n.a.v. de sprekers. Hij geeft aan over de motie van D66 in 

overleg te treden met de schoolbesturen en de uitkomst richting de commissie 

Samenleving terug te koppelen. 

 De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 Sprekers in de tweede termijn: Lensink, Mulder, Bas, Van de Sande, Komen, Bredewold, 

Janssen.  

 De heer Bas trekt de motie van D66 in.  

 De voorzitter brengt het amendement van de VVD in stemming. Het amendement wordt 

met 5 stemmen voor (VVD) en 24 stemmen tegen verworpen. 

 De voorzitter brengt het amendement van de SP in stemming. (Heeft ook betrekking op 

agendapunt 25). Het amendement wordt met 6 stemmen voor (SP, D66, Duurzaam 

Schagen en Seniorenpartij Schagen) en 23 stemmen tegen verworpen. 

 De voorzitter brengt het amendement van JESS in stemming. Het amendement wordt 

met 13 stemmen tegen (VVD, PvdA, Wens4U, D66 en Duurzaam Schagen) en 16 

stemmen voor aangenomen. 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel en gewijzigde raadsbesluit in stemming.  

De heer Komen legt een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel. 
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Het raadsvoorstel wordt met 6 stemmen tegen (VVD en SP) en 23 stemmen voor 

aangenomen. 

17. Beschikbaar stellen krediet renovatie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt Dirkshorn 

Sprekers: Van de Beek 

 Wethouder Van der Veek reageert n.a.v. de heer Van de Beek. 

 De griffie zal de privégegevens van de betreffende indieners verwijderen.  

 Het raadsvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

Hamerstukken na vaststelling agendapunt 23 

24. Eigen bijdrage Wmo - dagbesteding en begeleiding 

25. Ouderenpakket en Kindpakket 

26. Kadernotitie Museumbeleid 

De VVD legt een stemverklaring af en stemt tegen de agendapunten 24 t/m 26. 

Agendapunten 24 t/m 26 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten met 24 stemmen voor en 5 tegen. 

27. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 27.1  Landelijke coördinator aanstellen voor “open bedden” (CDA) 

  De heer Wiskerke geeft een toelichting op de motie.  

Wethouder Blonk geeft aan dat het niet van toepassing is in de gemeente 

Schagen.  

   Sprekers: Mulder. 

   De heer Wiskerke trekt de motie van het CDA in. 

 27.2 Behoud weide- en akkervogels (PvdA en Wens4U) 

  De heer Schrijver geeft een toelichting op de motie. 

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de motie. Hij zegt toe het binnen 

het natuuroverleg. 

   Sprekers: Vriend, Klaver, Van de Beek 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie wordt met 9 stemmen voor 

(PvdA, Wens4U, Duurzaam Schagen, D66 en SP) en 20 stemmen tegen 

verworpen. 

 27.3 Gemeentelijke Financiële steun aan Rijksdeel St. Maarten (PvdA) 

  De heer Moussault geeft een toelichting op de motie. 

   

  Sprekers: Lensink, Van de Beek, Komen, Bredewold, Bas, Moussault. 

  

De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie wordt met 8 stemmen voor 

(PvdA, Duurzaam Schagen, D66 en Wens4U) en 21 stemmen tegen verworpen. 

 

 27.4 Eenzaamheid doorbreken (Wens4U) 

  Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie. 

Wethouder Blonk geeft een reactie op de motie. Hij zegt toe hier aandacht voor 

te vragen via  de gemeentelijke website. 

   Mevrouw Bredewold trekt de motie in.  
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27 .5 Compensatie snippergroen project (Wens4U en PvdA) 

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie. 

 Sprekers: Bredewold, Heddes, Bas, De Ruiter, Van de Beek, Teerink. 

 Wethouder Beemsterboer zegt toe het netjes te zullen afhandelen met de 

bewoners van de Seringenhof. 

 Mevrouw Bredewold trekt de motie in. 

 

 27.6 Behoud goed openbaar vervoer (Seniorenpartij Schagen) 

  De heer Vriend geeft een toelichting op de motie.  

  Sprekers: Komen, Vriend. 

 Wethouder Van der Veek en wethouder Blonk geven hun reactie op de motie. 

Zij ontraden de motie. 

  Sprekers: Lensink, Teerink, Van de Beek, Bas, Van Vuuren, Bredewold. 

De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie wordt met 3 stemmen voor 

(Seniorenpartij Schagen) en 26 stemmen tegen verworpen. 

27.7 Behoud buslijnen (SP en JESS) 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie wordt met 5 stemmen 

tegen (VVD) en 24 stemmen voor aangenomen.  

27.8 Herstel vlotbruggen (PvdA en Wens4U) 

  Mevrouw Van Vuuren geeft een toelichting op de motie.  

Volgend punt wordt toegevoegd in de motie: “Zo spoedig mogelijk werken aan 

een vaste oeververbinding in de nabijheid van Burgervlotbrug. 

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de motie. Hij geeft aan de motie 

over te nemen.  

  De voorzitter brengt de gewijzigde motie in stemming. 

De motie wordt met 28 stemmen voor en 1 stem tegen (Duurzaam Schagen) 

aangenomen. 

 

28. Afscheid mevrouw Elavarasan 

De heer Komen bedankt namens de raad  mevrouw Elavarasan voor haar inzet en wenst 

haar veel succes in haar nieuwe baan. Hij overhandigt haar een bos bloemen met een 

afscheidscadeau. 

 De heer Lensink spreekt namens het CDA een kort woordje en overhandigt haar een 

presentje. 

 Mevrouw Elavarasan houdt een dankwoord. 

29. Sluiting 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2017. 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman                       Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

Het integrale video verslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 

gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per 

agendapunt. 


